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Како је све почелo?

 На челу Србије био је краљ Петар I Карађорђевић

 28. јуна 1914. год. у Сарајеву (некадашња територија Аустроугарске)

 Србин Гаврило Принцип извршио је атентат (убио је) аустроугарског 

престолонаследника Франца Фердинанда и његову жену.

 Србија је оптужена да је одговорна за овај догађај.

 Аустроугарска објављује рат Србији.



Почетак рата

 Убрзо се у овај рат укључују и друге државе

 ЦЕНТРАЛНЕ СИЛЕ: Немачка , Аустроугарска, Бугарска и Турска.

 СИЛЕ АНТАНТА: Русија, Француска, Србија, Црна Гора , Велика 
Британија, Јапан и Америка.



Велике победе

 Аустроугарска започиње нападе на Србију.

 Иако је Српска војска била малобројнија и слабије наоружана

на самом почетку рата, изборила је две велике победе у Церској и       

Колубарској бици.



Повлачење Српске војске и народа

 У јесен 1915. године уследио је нови велики напад Аустроугарске 

војске.  Исцрпљена Српска војска претходним борбама и епидемиом       

тифуса, више није могла да се равномерно носи са       

непријатељем.

 Војска и народ били су принуђени да се повлаче ка југу. Због напада 

Бугара, Српска војска и народ били су принуђени да преко тешких 

албанских планина покушају пробити до Јадранског мора.



Срби на Крфу

 Тамо су савезничке снаге требале да организују даљу бригу о њима.

 Многи нису успели да пређу Албанске планине, умирали су од глади и 

велике хладноће.

 Преживелу војску и народ савезници су пребацили на Грчко острво 

Крф.

 Многи су при доласку на острву умирали од болести и изнемоглости.

 Најтежи болесници пребацивани су на острво Видо. Због недостатка 

места за сахрањивање, многе су бацали у море (ПЛАВА ГРОБНИЦА). 



Плава гробница

и острво Видо

 Данас се на оству ВИДО налази споменик и костурница.

 Док у самом граду се налази СРПСКА КУЋА, музеј  са сталном 

поставком „ Срби на Крфу.“



Крф и Видо
 Острво Крф и мало острво Видо, чувају сећања на Србе и 

боравак и опоравак Српског народа и војске.

 По мени најлепша Српска песма „ТАМО ДАЛЕКО“ настала је баш 
на острву Крф.

Тамо далеко, далеко од мора,
Тамо је село моје, тамо је Србија.

Тамо далеко, где цвета лимун жут,
Тамо је српској војсци једини био пут.

Тамо далеко где цвета бели крин,
Тамо су животе дали заједно отац и син.

Тамо где тиха путује Морава,
Тамо ми икона оста, и моја крсна слава.

Тамо где Тимок, поздравља Вељков град,
Тамо ми спалише цркву, у којој венчах се млад.

Без отаџбине, на Крфу живех ја,
али сам поносно клиц’о, живела Србија!



Пробој Солунског фронта и 
крај Великог рата

 Српски војници који су се опоравили од тешког пута кроз Албанију, 

заједно са Савезничким снагама крениули су у ослобађање Србије из 

Грчког града Солуна.

 01. новембра 1918. године, ослобођен је Београд.

 10. новембра Немачка је признала пораз, и тај дан се слави као 

државни празник у свим Савезничким државама.

 Крај Првог Светског рата донело је стварање нових држава тако је 

Србија постала                                                                                  

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца , на чело државе долази  

краљ Александар I Карађорђевић 

 А касније 1929. године, постаје                                                       

Краљевина Југославија



ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ



Како је почео Други светски рат?

 Незадовољна исходом Првог светсог рата, Немачка се припремала за 

нови сукоб. 

 На челу Немачкe био је Адолф Хитлер. Сматрао је да су Немци 

супериоран народ и да заслужују велику државу у којој ће владати. 

Други народи би били њихови робови и слуге или би били уништени.

 Почетак Другог светског рата 1939.године,  почиње нападом на Пољску 

а затим и на друге државе.

 Поново су се формирале две зараћене стране

 Силе осовине чиниле су: Немачка, Италија, Јапан ...

 Савезничке силе су: Француска, Велика Британија; Совјетски савез 

(Русија), Америка, Југославија ...



Како је почео рат у Краљевини 
Југославији
 06. априла1941. године, Немачка је бомбардовала Београд.                       

Тада започиње  Други светски рат у Краљевини Југославији.

 Краљ Петар II Карађорђевић и влада напуштају земљу, која убрзо 

капитулира (предаје се) – признаје победу Немачке.

 Окрутност Немачких власти била је велика.

 Формирани су логори (затвори) за све које су сматрали 

непријатељима.

 Најпознатији логори су: Бањички логор,              

логор Старо сајмиште, а масовна стрељања 

вршила су се у Јајинцима, Крагујевцу и другим

градовима.



Покрет отпора окупатору

 Организују се и два покрета отпора – партизански и четнички

 На челу партизанског покрета отпора био је Јосип Броз Тито 

Партизански покрет организовао је појединачне акције: дизање пруга 

у ваздух, напад на мање Немчке јединице како би непријатељу нанели 

штету. Временом је овај покрет ојачао и заједно са својим 

савезницима ослободио своју земљу.

 Четницки покрет на челу је био Драгољуб Михајловић и састојао се од 
остатка краљеве војске. 



Крај Другог светског рата

 Други светски рат на простору Европе завршен је 09. маја 1945.године 

поразом Немачке и њених савезника. И данас се тај дан обележава и 

слави као ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

 50 милиона људи је погинуло, а многи градови су потпуно уништени.

 Након завршетка рата, на простору Краљевине Југославије створена 

је нова држава Федеративна Народна Република Југославија ,

а касније Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ)

 На чело државе дошао је доживотни председник Јосип Броз ТИТО 


